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~ (DİA) 

ABBAS er-RESÜLİ 

( J_,_..) l ..r~ ) 

Ebu İsmail Abbas b. All b. Davad 
er-Resulf el-Gassanf el-Yemanf 

(ö. 778/ 1377) 

Resuliler Devleti emiri (1363-1377) 
ve Yemen li ilim adamı. 

_j 

"el-Melikü'l-efdal" ve "Dırgamüddin" 

lakaplarıyla da meşhur olan Abbas er
ResQli, babası Sultan Mücahid Ali'nin 
764 ( 1363) yılında vefat etmesi üzerine 
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ResQlf emfri oldu. İktidarını Zebfd ve 1 
Taiz şehirlerinde sürdüren Abbas, emir- ABBAS-I SERVANİ 
liği süresince Yemen'de ortaya çıkan Is
yanlar ve bilhassa ZeydHer'in kendi 
yönetimindeki topraklara yaptığı saldı
rılarla uğraşmak zorunda kaldı. Zebfd 
şehrinin hendek ve surlarını tamir etti
rerek burayı tahkim etti. Birisi Taiz'de, 
diğeri Mekke'de olmak üzere iki med
rese ve ayrıca yetim çocukların tahsili
ne imkan sağlayacak vakıflar kurdu. 
Abbas er-Resülf, 778 yılı Şaban ayı so
nunda (Ocak 1377) Zebfd'de vefat etti. 
Taiz'de kurduğu medreseye defnedildi. 
Kendisinden sonra büyük oğlu Eşref 

İsmail emfr oldu. 

Devlet idaresi yanında fıkıh , dil, ede
biyat, ensab • ve tarih ilimleriyle de ya
kından meşgul olan Abbas er-Resülfnin 
kaynaklarda adı geçen belli başlı eser
leri şunlardır: el- cAtaye's-seniyye fi 
tabakatı fu15-aM,i'l-Yemen ve acya
niha; Bugyetü ?evi'l-himem ii ma eri
teti ensabi'l- CArab ve ']- CAcem ; N üz
hetü'l- cuy un ii macriietrt-tava,ii ve'l
mülı1k; el-Lüm catü 'l-kôii ye fi 'l-edvi
yeti 'ş-şQfiye ii't-tıb. Abbas er-Resülf, 
ayrıca İbn Hallikan'ın Vefeya tü 'l-ac
yan'ını Nüzhetü 'l-ebşar ii'l]tisari ken
zi'l-al]bar adıyla kısaltmıştır. Bugye
tü 'l-fella}ıin ii'l- eşcari'l-müşmire ve'r
reya}ıin adlı ziraate dair eseri dolayı

sıyla bilim tarihçileri onunla yakından 
ilgilenmişlerdir. On yedi bölümden olu
şan bu eserinde müellif toprak, su, ara
zinin ıslahı, mevsimler, tohumlar. sebze 
ve meyvelerin çeşitleri ve belli başlı 

özellikleri ile mahsulün haşarattan ko
runması gibi konular üzerinde durmuş
tur. Abbas er-Resülf bu eserini telif 
ederken Yunan ve Nabatf kültürlerine 
ait kaynaklardan. ayrıca büyük dedesi 
Emfr el-Eşref Ömer b. Yüsufun aynı 
konudaki Mil}ıu 'l-mela}ıa ii ma c rife
ti'l-filaha adlı eserinden faydalanmıştır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ali b. Hasen ei-Hazreci, el-' Ukudü '1-lü' Lü' iy
ye ( n şr. Muhammed Asell, Kahire 1329·32/ 
191 1-14, ll , 127·163; Ebü Mahreme. Tarfhu 
şagri 'Aden (nş r . Oscar Löfgreenl . Leid~n 
1936 - Bağdat, ts . (Mektebetü' I-Müsenna), ll , 
1 05·1 07; ibnü'l-imad. Şe?eratü '?·?e he b, Kah i re 
1350·51, VI , 257; Keş{ü 'z.zun an, ı, 248; ll, 
1142, 1565, 1944, 2018; lzahu '1-meknün, ll, 
640; Hediyyetü 'l- ' ari{fn, 1, 437; Brockelmann, 
GAL, ll , 235; Suppl. , ll , 236; G. Sarton, ln tro· 
duction, New York 1975, 11 1/2, s. 1637·1638; 
M. Meyerhof, "Sur un trai te d 'agriculture 
compose par un sultan yemerıite IV e siecle", 
B/E, XXV 11 943 1. s. 55-63; XXVI 11 944), s. 51· 
65; N. Çağatay. "Resılliler " , iA, IX, 695. 

~ M usTAFA FA YDA 

L 

Bilbürlü Hükümdan Celilleddin Ekber 
Şah zamanında (1556-1605) yaşamış 

Afgan asıllı tarihçi. 
_j 

Babası Şeyh Ali, dedesi ise Şeyh Ba
yezid 'dir. Delhi sultanlarından Behlül-i 
Lüdf devrinde Servanf ailesine Benür 
kasabasında 2000 bika'lık bir arazi 
tahsis edildi. Fakat bu arazi 1 526'da
ki Panipat Meydan Savaşı'ndan sonra 
ellerinden alınınca aile malf sıkıntı 

içine düştü. Afgan asıllı Delhi Sultanı 
Şfr Şah, . Babürlü Hükümdan Hüma
yün 'u 1545 yılında Kannüc'da mağlüp 
ettikten sonra malf alanda önemli ye
nilikler ve toprak reformları yaptı, 

Şeyh Bayezid 'e de eski arazisini iade 
etti. Şfr Şah ' ın oğ lu ve halefi İslam 
Şah da Servanf ailesinin eski hukuku
na saygı gösterdi. Daha sonra Hüma
yün tekrar Kuzey Hindistan'a hakim 
olunca, Abbas babasından kalan top
rakları kaybetti ve Seyyid Hamfd'in 
himayesine girerek Babürlü Celaled
din Ekber Şah ' ın maiyetinde yer aldı. 
Ölüm tarihi kesin olarak bilinmemek
tedir. 

Abbas-ı Servanf, Celaleddin Ekber 
Şah'ın emri üzerine 1582 yılında, da
ha çok Taril]-i Şir Şahi adıyla bilinen 
Tuhfe-i Ekber ŞahiYi kaleme aldı. 

Eser Babürlüler'in en önemli rakibi 
Afganlı Şfr Şah ' ın hayat hikayesinden 
ibaret olup yanlış ve eksik bilgilerle 
doludur. Abbas-ı Servanf Tari'l].-i Şir 
Şahf'yi yazarken Servanf ailesinin ileri 
gelen simalarından derlediğ i bilgilere 
dayanmıştır. Eserin yazmaları hakkın
da H. Ethe geniş bilgi vermektedir 
( Cata logue of the Persian Manuscrip ts 

in the Library of the lndia Office, nr. 
2 ı 9-220 ). Mazhar Ali Han tarafından 

1805'te Urduca'ya tercüme edilmiş 

olan eseri Garcin de Tassy Urdu
ca'dan Fransızca 'ya çevirmiştir (Paris 
ı 865 ) H. M. Elliot ve J. Dowson'un 
Hindistan tarihiyle ilgili yüz elli dört 
eserden iktibaslar la derledikleri ki
tapta. Tu}ıie-i Ekber Şahf'nin E. C. 
Baytey tarafından yapılmış kısmı İngi
lizce bir tercümesi de yer almaktadır 
(H . M. Elliot - ). Dowson. The History 

of lndia, lV. 30 ı -43 3) Ayrıca 

İmamüddin tarafından eserin ilmf bir 
neşri yapılmıştır (Dakka ı 964l. 
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~ ENVER KoNuKçu 

ABBAS b. UBADE 

( -~~ J.~ .... ~) 
Abbas b. Ubade b. Nadle 

el-Ensilrl el-Hazred (ö. 3/ 624) 

Akabe biadarına katılan sahabi. 
_j 

Hz. Peygamber'e birinci Akabe'de bi
at eden on iki Medineli'den biridir. İkin
ci Akabe'de de bulundu ve Hazreçliler'e 
hitaben bir konuşma yaparak Resülul
lah'a biat etmenin. her ne pahasına 

olursa olsun onu düşmaniarına karşı 

savunmak manasına geldiğini. bunu ya
pamayacaklarsa biat etmemeleri ge
rektiğini onlara hatırlattı. Biattan sonra 
Medine'ye dönmedi, Hz. Peygamber'le 
birlikte Mekke'de kaldı. Peygamber'den 
kısa bir süre önce hicret etti. Bu sebep
le "Medineli muhacir" diye anıldı. Hic
ret'ten sonra muhacirlerden Osman b. 
Maz'ün ile kardeş Wln edildi. 

Bedir Savaşı'na iştirak etmeyen Ab
bas b. Ubade, Uhud Savaşı'na katılmış
tı. Bu savaşta İslam ordusu bozguna 
uğradığı sırada, dağılan orduyu tesirli 
konuşması ile toplamaya çalıştı. Miğfe
rini ve zırhını ç ıkarıp, "Eğer Peygambe
rimize bir şey olur da biz sağ kalırsa k, 

Rabbimize karşı ileriye süreceğimiz 

hiçbir mazeretimiz yoktur!" diyerek 
düşman saflarına daldı ve sonunda şe
hid düştü. 
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Iii NEVZAT AşıK 

1 
ABBAS b. VELiD b. ABDÜIMELİK 1 

( &.ll~ J. ~JI J. '-'"'~ ) 

(ö. 132/ 749-50) 

Halife I. Velid'in oğlu, 
Emevi kumandanı . 

L _j 

Çocukluk ve gençlik yılları hakkında 

bilgi yoktur. İlk askeri faaliyetlerine ba
bası zamanında başladı. Özellikle amca
sı Mesleme b. Abdülmelik'le birlikte Bi
zans·a karşı yaptığı gazalarda büyük 
bir şöhret kazandı. 706 yılında , Tyana 
(Tuana) önlerinde Meymün el-Cürcani 
(Cürcümanf) kumandasındaki İslam or
dusunun Marianus tarafından mağlüp 
edilmesi üzerine, buna misilierne olarak 
ertesi yıl Mesleme ile birlikte Tyana'yı 
kuşattı. Uzun süren bir muhasaradan 
sonra şehir teslim oldu. 708'de, amca
sıyla birlikte Bedendün (Pozantı) çevre
sinde bazı yerleri ele geçirdi. Sonra da 
kardeşi Mervan ile Orta Anadolu'da ba
zı kale ve kasabaları fethetti. Babasının 
ölümünden sonra bir müddet kenara 
itildiği ve hiçbir askeri harekata katıl

madığı anlaşılmaktadır. Ancak, ll. Yezid 
zamanında Basra'da tehlikeli bir isyan 
çıkaran Yezid b. Mühelleb'e karşı amca
sıyla birlikte gönderildi. Irak'ta Akr 
mevkiinde Mühelleb'in ordusunu mağ
lüp etti (720) Bu savaştan sonra tekrar 
Anadolu gazalarına katıldı. 

Hayatının büyük bir kısmını seferler
de geçiren Abbas, sonunda Halife ll. 
Velid'e karşı başlatılan muhalefete ka
tılmak zorunda kaldı ve kardeşi Yezid 
b. Velid'in ısrarı üzerine ona biat etti. 
Emevi ailesi içindeki iktidar mücadele
sinde mümkün olduğu kadar tarafsız 

hareket etmesine rağmen olayların pek 
dışında kalamadı; son Emevi Halifesi ll. 
Mervan tarafından Harran'da hapsedil
di ve burada öldü. 
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Abbas Ve sim Efendi'nin tercüme ettiğ i "Nehcü "1-bü/ag {r 
şerh i lfci Ulug"" adl ı eserin ilk sayfas ı 

ABBAS VESİM EFENDi 
(ö 1175/1761-62) 

Osmanlı tabibi ve astronomi bilgini. 
L ~ 

Halk arasında "Kambur" (ei-Ahdeb) 

lakabıyla tanınmıştır. Sursalı Tabip 
ömer Şifafnin oğlu olduğu ve tıp ilmiy
le Farsça 'yı ondan öğrendiği sanılmak
tadır. Ayrıca tıp tahsilinde Sursalı Tabip 
Ali Efendi ile Kazasker ve Reisületıbba 
Katipzade Mehmed Refi Efendi'den de 
istifade etmiş, hey'et (astronomi) ders
lerini Ahmed-i Mısrfden. hikmet (fizik) 
derslerini ise Yanyalı Esad Efendi'den 
almıştır. Diğer taraftan, Galata'da otu
ran Batılı hekimlerle münasebet kurup 
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